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televisão

LLNa telinha da globo

‘Aprendizado que
levamos para a vida’
Débora Falabella comemora exibição de ‘Aruanas’ na TV aberta

C

om o fim da reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena
Ver de Novo, Débora Falabella está mais uma vez no ar.
Agora, a atriz dá vida a Natalie,
uma ativista ambiental, na série
Aruanas. Ficando como um dos
assuntos mais comentados nas
redes sociais na última semana, a
produção ganhou uma força ainda maior por retratar,na ficção,temas que estão sendo debatidos na
conjuntura sociopolítica atual.
Débora defende o debate de temas vitais para a sociedade.“Acredito que esse é um momento que
temos que dar uma pausa para
olhar coisas que são mais importantes do que essa corrida desenfreada que estávamos vivendo. É
um momento bonito para se falar de meio ambiente. Eu estava
ansiosa, querendo que a série fosse logo para a TV aberta. Acredito que seja uma escolha feliz da
Globo exibi-la nesse momento”,
afirma a atriz, que explica como
Aruanas mudou sua relação com
a natureza.“Eu já era uma pessoa
consciente, que se preocupava
com o meu lixo e com reciclagem,
por exemplo.Mas aprendi muitas
coisas em Aruanas,de uma maneira mais aprofundada. Tem traba-
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lhos que são de aprendizado para o
ator,que levamos para a vida,porque nós acabamos ficando muito
mais envolvidos nessas questões
do que antes.Eu não consigo mais
me desvincular dessas questões”,
revela Débora.
Uma das fundadoras da ONG
Aruana, Natalie representa a luta
de ativistas por suas causas.“Ela é
uma mulher forte, que tem uma
paixão: o trabalho com a ONG e

MALHAÇÃO — VIVA A DIFERENÇA

17h57. Globo: Mitsuko se preocupa
com o estado de Keyla. Tato se revolta
por não poder falar com a namorada.
Keyla se desculpa com Roney. Josefina
leva Tonico para a escola. K2 ameaça
denunciar K1.Benê não deixa Ellen dispensar Fio. Felipe faz um desenho de
Lica. Keyla discute com Tato.
NOVO MUNDO

18h29. Globo: Leopoldina convida
José Bonifácio para se hospedar no
palácio. Thomas mostra o registro de
Vitória e Anna se preocupa. Sebastião
acredita na falsa carta da madre feita
por Cecília e autoriza a filha a ajudar o
convento. Diara confirma as suspeitas
de Joaquim sobre Jacinto.
TOTALMENTE DEMAIS

19h34. Globo: Jamaica observa
Fabinho colocando o relógio na mochila de Jonatas. Lili sente falta do seu
relógio e Jonatas se oferece para abrir
sua mochila. Fabinho se surpreende
ao descobrir que o relógio de Lili não
está na mochila de Jonatas. Rosângela
e Maristela brigam na rua.

‘É um momento
bonito para se
falar de meio
ambiente’, diz
a atriz
a questão ambiental que ela defende desde pequena.Além de ser
uma das fundadoras, ela pode divulgar essas questões ambientais
por ser jornalista também. Ela é
uma mulher como todas as outras, que tem múltiplas facetas.
Ela é superforte no trabalho, mas
tem uma questão pessoal que traz
uma fragilidade pra personagem
que eu acho lindo”, explica.

Resumo das
novelas

APOCALIPSE

20h30. Record: Ricardo e Débora se
preparam para a viagem a Jerusalém.
Zoe pede segredo para Benjamin em
relação à possibilidade de Ricardo ser
o Anticristo. Uri fica triste ao saber que
Dylan e Joice perderam o bebê.Alan se
mostra animado com o trabalho ao lado de Ricardo. Nina e Berenice pedem
demissão do hospital.
AS AVENTURAS DE POLIANA

Débora Falabella vive a ativista ambiental Natalie em ‘Aruanas’

‘Falar de heroínas que erram’
Ao falar sobre as personagens da
série, Débora lembra que, apesar de ser uma referência, a mocinha também tem suas fraquezas.
“É tão bonito para a gente falar de
heroínas que erram, que são tão
próximas da vida, que se sentem
julgadas e ao mesmo tempo perdoam. Eu acho a personagem da
LL

Taís Araújo muito linda. Porque
a Verônica não consegue não se
abrir completamente para a relação com o marido da Natalie,
o Amir (Rômulo Braga). Mas ela
sofre muito com isso, porque ela é
humana, e tenta, dentro daquela
situação, ser o mais ética possível”,
pondera a atriz.

20h50. SBT: Pendleton inventa uma
desculpa para Ester e as crianças do
Clubinho. O CLP abre as inscrições para
aulas de música na comunidade.Branca
chega em casa,nota a ausência de Nancy e fica preocupada. Ester confronta
Pendleton. Nancy eWaldisney chegam
ao acampamento e organizam tudo.
FINA ESTAMPA

21h17. Globo: Tereza Cristina
atenta contra Marcela.Antenor aceita morar na casa de Griselda. Esther
decide colocar o nome de Paulo no
seu filho. Uma enfermeira comenta
que Marcela recebeu a visita de uma
mulher, que pode ter tirado sua vida.
Juan Guilherme pensa em promover
Zuleika a gerente da Fashion Moto.

